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Iedereen die nauw betrokken is bij IKC
Hei&Bos heeft vast en zeker in de nacht
van 14 op 15 juli een extra schietgebedje
gedaan voor een beetje redelijk weer op

In deze
Plaggensteker o.a.

de 15e. Op deze donderdag vond namelijk de afsluiting plaats van het alweer
derde schooljaar van de nieuwe Hoenderlose school.
Dat had vooral te maken met het noodweer die ‘s nachts over o.a. Hoenderloo
raasde. De regenmeters zijn in die nacht

gesmuld, evenals van de smoothies en de
fruitsticks.
De kinderen die niet aan tafel zaten konden lekker spelen op het prachtige
schoolplein en de regen deerde maar
weinig kinderen. Sommige delen van het
plein stonden flink onder water, maar dat

Hé Arjen. Wat is er aan de
hand? Wat heb je te
vertellen?

En daar hebben we Sanne
ook nog. Vader en
dochter allebei in de N.P.

Vier donderstenen met
een Plaggensteker. Waar
zijn jullie geweest?

Bep. We zien vlaggetjes.
Hoe oud ben je geworden? 60 soms?

zeker over gelopen. De voorspellingen
voor 15e waren ook niet geweldig en er
werd toch wel regelmatig regen voorspeld. Die is ook gevallen, maar de
kinderen, onderwijzend personeel en
ouders lieten zich er niet door ontmoedigen. Er werd wat aangepast en zo werd
de fraai gedekte tafel, waar de kinderen
om de beurt gingen zitten om iets lekkers te
verorberen, in het fietsenhok gezet. Een paar
lampjes er boven en
gezellig dat het was!
Voor de afsluiting was
een heel gave poffertjeskraam ingehuurd en
de poffertjeskok heeft
heel wat van die kleine
lekkernijen
gemaakt
deze dag. Er werd van

werd met vereende krachten opgeruimd.
Zoals op de kleine foto waar een beste
plas was ontstaan doordat het regenwater
is afgekoppeld van het riool en het water
dus lekker de grond in kan trekken.
Einde alweer van een derde schooljaar en
er werden handen geschud, afscheid
genomen en prettige vakantie gewenst.
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De praktijk van Pieter Bakker is sinds begin 2008
ondergebracht in de praktijk van huisarts
Dieleman.
Naast algemeen fysiotherapeut ben ik tevens
geregistreerd manueel-therapeut en
kaakfysiotherapeut (orofaciaal therapeut).
In Apeldoorn zit mijn praktijk in de wijk 'Orden'
waar tevens meerdere mogelijkheden
betreffende revalidatie kunnen plaatsvinden.
Fysio - Hoenderloo
Heldringsweg 1
7351 BE Hoenderloo

Fysio - Orden
Laan van Orden 312
7312 KX Apeldoorn

Tel : 055 - 5787500 / 06-55334512
Email: fysiotherapieter@gmail.com

De Nieuwe Plaggensteker - pagina 2

Hoenderlose
aktiviteitenkalender
Laat ons weten wat er in ons dorp gaat gebeuren. Alles in één overzicht is bijzonder handig! Geef uw activiteiten door!
Augustus
5
6
12
13
19
20
26
27

Fietsen met de gids, start Muziektent, 14.00 uur
Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)
Fietsen met de gids, start Muziektent, 14.00 uur
Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)
Fietsen met de gids, start Muziektent, 14.00 uur
Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)
Fietsen met de gids, start Muziektent, 14.00 uur
Inloopochtend HNI (Dorpshuus, 10.00 - 12.00 uur)

Geen braderie

September
13

Algemene Leden vergadering GTH (Dorpshuus, 20.00 uur)

Vakantiesluiting De Ruif
van
Dierenspeciaalzaak De Ruif is gesloten
e
6 september tot en met 18 vakanti
in verband met vakantie.
Op maandag 20 september zal Jolanda
de deur weer openen.

De braderiecommissie heeft al in een vroeg
stadium helaas moeten beslissen om de
5 keer braderie in het Muziekbos af te
gelasten vanwege de coronaregels.
Ook om duidelijkheid te verschaffen aan
iedereen (ook de kraamhouders) zag men
zich genoodzaakt ook 2021 braderieloos te
laten zijn.

fen
Het is verstandig hier met het aanschaf
uw
r
van voer of andere benodigdheden voo
huisdier rekening te houden.

Helaas geen Zomerfeest
Het zag er even goed uit; de kans bestond dat
er weer een kernmis zou kunnen komen en het
Oranje Comité Hoenderloo dook er meteen in
om het allemaal rond te krijgen.
Door het flink stijgen van het aantal besmettingen kwamen er echter weer nieuwe, verscherpte maatregelen en dus kon het OCH niet
anders dan toch de stekker er weer uit te
halen.
Heel erg jammer uiteraard; nu al twee jaar
zonder kermis, wie had dat ooit kunnen
bedenken.
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Colofon

Stevige wandeling met de N.P.

De Nieuwe Plaggensteker is een uitgave van HAJO en is bestemd voor
alle Hoenderlose huishoudens.
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Rob Spelde 055-3781363 en
06-20683177
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robspelde@planet.nl
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Aanleveren van ideeën en copy kan
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7351 AS Hoenderloo
website

www.hajo-hoenderloo.nl
Oplage: 750 stuks
De redactie aanvaardt geen
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Al in mei hebben onze dorpsgenoten Margriet, Renata, Betsie en Henny een pittige
wandeling gemaakt en ze hadden ergens in hun rugzak ook een Nieuwe Plaggensteker
gestopt. Om ergens onderweg mee op de foto te gaan. Het viertal heeft het Hanzestedenpad gelopen van Doesburg naar Kampen. Betsie en Margriet waren op een vrijdag al vertrokken en hebben toen gewandeld van Doesburg (wat een mooie startlokatie) naar Bronkhorst. Daarna door naar Zutphen en van daar naar Deventer.
Allemaal schitterende routes door de uiterwaarden. Op zondag kwamen Hennie en
Renata er bij en met zijn viertjes is men vanuit deventer verder gewandeld. Door naar
Olst en de volgende dag naar Zwolle. Op woensdag 19 mei kwam het gezellige
vierspan aan in Kampen. Eerlijk is eerlijk; soms hebben ze een stukje de trein
genomen, maar dat doet niets af aan de prestatie. De totale afstand tussen Doesbrug
en kampen is 124 km en ook al hebben ze het droog gehouden, een pittig loopje. En
ze hebben in de Hanzesteden natuurlijk ook nog rond gewandeld. Hulde toppers!

Jonge ondernemer Sanne

Uiterste inleverdatum:
zaterdag 21augustus
De volgende N.P. komt uit op

dinsdag 31 augustus
(onder voorbehoud)

Veel leesplezier

Sanne Huysman is vaak te vinden op de akkers waar ze aardappelen en uien verbouwd
en die ze ook verkoopt. Heerlijk onbespoten en wat knap dat deze jonge ondernemer
dat zo goed kan. Ze heeft duidelijk groene vingers en haar produkten worden te koop
aangeboden in een kraam bij Jacomien Plante aan de Krimweg. Ze heeft het talent
voor op het land werken niet van een vreemde; lees maar op pagina 9.
De Nieuwe Plaggensteker - pagina 5

Voor al uw meubel
stoffeerwerk
Versleten zitmeubelen
worden weer als nieuw in
ons atelier.
Alles wordt duurder, daarom
opknappen i.p.v. nieuw kopen!
Vraag vrijblijvend een
prijsopgave aan huis
Meubelstoffeerderij La Estel
Boumanlaan 2
6731 AM Otterlo
Tel. 0318-592 045
Email: info@la-estel.nl
Bezoek onze website: www.la-estel.nl
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IKC Hei&Bos De konijnenklas - mieren zoeken
De kleuters spelen buiten. Er wordt modder gemaakt, gefietst, geschommeld en
naar schatten gezocht. Ik loop een rondje
over het plein en zie
een jongetje naar de
grond turen. Zijn
wijsvinger raakt heel
even de grond. Ik heb
al
een
vermoeden….Wanneer
ik
dichterbij kom zie ik
inderdaad dat een
insect van vorm is
veranderd en niet meer
leeft. Het is nog wel te
zien dat het een mier
was. Ik voer een klein
gesprekje met deze
kleuter. Ineens weet ik
wat ons nieuwe thema is waar we de
komende weken over gaan werken: Het
leven van een mier.
Mijn missie daarbij is: kunnen we de
kleuters laten inzien hoe waardevol en
interessant de mier is?

We starten het thema in de kring. Een
klein doosje wordt getoond en er hoort
een raadsel bij. De kleuters mogen vragen stellen om erachter te
komen wat er in het
doosje zit. Met een beetje sturing komen de
kleuters uiteindelijk uit
bij 'de mier'. Het doosje
wordt geopend. Ja, het
klopt! De speelgoed mier
is in verhouding wel erg
groot, maar nu kunnen
we mooi zien hoe de
mier eruit ziet. Een kop,
een borststuk en een
achterlijf. Er worden 6
pootjes geteld. We
inventariseren wat we
weten over mieren en schrijven op wat
we graag willen weten over de mier.
In de klas staat een doorzichtig bakje met
daarin een groene NASA-achtige gel. In
de bak bevindt zich een mierenfamilie.
De mieren graven gangen in de gel, de

VIOS start 100-jarig bestaan met nieuwe website!
Jubileumwebsite: www.vioshoenderloo.nl
Onze VIOS muziekvereniging trapt de viering van het 100-jarig
bestaan af met het lanceren van een gloednieuwe website!
Achter de schermen is hard gewerkt aan deze website, waar de
hele geschiedenis van de muziekvereniging te vinden is, maar
waar u ook de agenda in de gaten kunt houden voor alle evenementen die wij in de komende tijd organiseren. De website is te
bekijken op www.vioshoenderloo.nl. U bent van harte welkom
om ons 100-jarig bestaan samen met ons te komen vieren!
Vanaf september muziek- en blokfluitlessen voor de jeugd!
VIOS is ook heel blij met de muzieklessen voor de kinderen van de basisschool
IKC Hei & Bos, die vanaf september dit jaar worden verzorgd door Lydia Nagel.
Lydia is in staat professionele muziek- en blokfluitlessen te geven met haar
Conservatorium opleiding en is 2 jaar geleden in ons mooie dorp neergestreken. Zij
speelt sinds kort ook altsax in onze Fanfare. De muzieklessen betekenen dat muziek
weer een grotere rol kan gaan spelen bij de kinderen, die later misschien ook een
bijdrage kunnen leveren aan ons orkest! Het is daarom altijd belangrijk om te
investeren in muzieklessen voor de jeugd.
We kunnen hulp gebruiken van vrijwilligers die tijdens onze activiteiten willen
helpen alles in goede banen te leiden. Vindt u het leuk om actief aanwezig te zijn
bij een van onze evenementen, neem gerust contact op met onze voorzitter, Hans
Berkhof, via hans@vehape.nl.

gel is tevens hun voedsel. De kleuters
ontdekken dat de mieren steeds meer
gangen graven. Zo kan het er dus uit zien
in een mierennest.
We leren steeds meer over de mier. Dat
het drukke bezige insecten zijn die keihard werken en super sterk zijn. Ze leven
in een nest onder een graspol of steen of
in een mierenhoop. In de klas hebben we
een mierenfamilie, zonder koningin. In
een mierennest leeft een kolonie waar de
koningin een heleboel eitjes legt. We
leren dat de mieren verschillende taken
hebben. Er zijn mieren die gangen
graven, er zijn mieren die voedsel
zoeken. Mieren laten een geur achter
wanneer ze voedsel gevonden hebben,
zodat de andere mieren dit spoor kunnen
volgen. Mieren zijn opruimers.
Mannetjes hebben vleugels en paren met
de vrouwtjes in de lucht. Zo zijn we nog
veel meer te weten gekomen over de
mier.
En een mooie ontdekking. De mieren
blijken net als de vlinder ook een levenscyclus te hebben. Van ei, naar larve. Van
larve de transformatie naar pop en uiteindelijk naar de mier!
Liedjes, taal-en rekenactiviteiten worden
in een 'mierensausje' gegoten. Zo doen
we een rekenactiviteit waarbij er in de
kring een bruin kleed lag. Het bruine
kleed was de mierenhoop. In de mierenhoop werden bladluizen verzameld. De
bladluizen waren de kinderen. Hoeveel
bladluizen zijn er nu in de mierenhoop?
Hoeveel komen erbij? Hoeveel zijn het er
nu? Ondertussen leren de kinderen dat
bladluizen honingdauw produceren en
dat mieren dat heel lekker vinden. De
mieren zorgen goed voor de bladluizen.
Een mier alleen kan niet bestaan. Het
overleeft enkel door samen met anderen
te zijn. Iedere mier zijn/haar eigen taak.
Een mierenhoop is net een huisje met
kamers. Samenwerken, samen zorgen
voor een goed bestaan. Dat proberen we
in de klas ook zo te doen. Samen werken,
elkaar helpen. Elkaars talenten benutten.
Buiten zie ik dat de kinderen al anders
kijken naar mieren. "Juf, kijk een mier.
Dat is een werkster, ze zoekt denk ik
eten". De mier wordt gevolgd. Waar gaat
de mier heen? Mijn missie is geslaagd.
De kleuters kijken al anders naar de mier.
De mier wordt gewaardeerd en wordt
met nieuwsgierigheid gevolgd.
Juf Esther
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Bezoek onze winkel en maak kennis
met het complete assortiment:
ɷ.DPSHHUDUWLNHOHQ
ɷ,QVWDOODWLHDUWLNHOHQ
ɷ+XLVKRXGHOLMNHDUWLNHOHQ
ɷ%RVWXLQHQSDUNPDFKLQHV
ɷ2XWGRRUNOHGLQJHQVFKRHQHQ
ɷ6WURRL]RXWHQVQHHXZVFKXLYHUV
ɷ,-]HUZDUHQHQJHUHHGVFKDSSHQ
ɷ:HUN EHGULMIVNOHGLQJ LQFOERUGXUHQ

Bos | Tuin | Fauna | Outdoor

Krimweg 13a
7351 AS Hoenderloo
T:
055-378 12 14
F:
055-378 21 06
info@wolfswinkel.nl

www.wolfswinkel.nl

Whisky van Hoenderlose bodem
Whisky van Hoenderlose bodem klinkt
als iets onwezenlijks, maar het gaat in de
toekomst toch mogelijk zijn. Dat komt
doordat Hoenderloër Arjen Huysman en
Barnevelder Carl van de Scheur elkaar
ooit eens ontmoet hebben op een cursus
whisky maken. Arjen heeft uitstekende
grond waar heel goed bijvoorbeeld
zomergerst
verbouwd kan worden
en Carl heeft een
eigen distilleerderij
in Barneveld, genaamd De Tok. Een
inmiddels uit de
hand
gelopen
hobby. De samenwerking kan wel
eens tot iets heel
moois uitgroeien.
De twee mannen
hebben de krachten
na wat gesprekken
gebundeld en als
het even kan zou
over een paar jaar
de eerste whisky
gedronken kunnen
worden. Vorig jaar
is de eerste oogst
van het stuk land dat Arjen pacht van het
Deelerwoud af gekomen en heeft hij de
eerste 2000 kilo laten mouten. Dat is in
februari van dit jaar in het vat gegaan en
moet vanaf dat moment 3 jaar rijpen.
Nog een paar jaartjes wachten en dan
hopen de mannen dat er daarna jaarlijks
meerdere flessen gevuld kunnen gaan
worden.

<< Arjen op de maaidorser bij de oogst
van vorig jaar

Het stuk land waar Arjen vaak te vinden
is om zijn teelt in de gaten te houden ligt
aan het einde van de Deelerweg bij de
Deelerhoek en is bouwland geweest van
het Deelerwoud. Arjan pacht het nu van
mevrouw Repelaer en hoe mooi kan een
stuk land liggen en hoe geweldig is het
om daar te mogen zijn. De zomergerst is

is niets anders dan dat het geschikt wordt
gemaakt om te kunnen brouwen.
Vervolgens gaat het naar distilleerderij
De Tok in Barneveld en daar maken ze
het eindproduct, overheerlijk whisky van
Hoenderlose bodem. Het edele vocht
wordt opgeslagen in eikenhouten vaten
en krijgt de tijd om zijn typerende smaak
te krijgen. Men maakt overigens ook
jenever met dezelfde Hoenderlose inborst en die is eerder klaar dan whisky.
Wellicht komt die
dit jaar in september al op de markt.
Beide producten
worden waarschijnlijk op de markt
gebracht onder de
merknaam 'Deelerhoeve'.
<< Carl en Arjen
op de akker waar
het zomergerst er
mooi bij staat

van het ras Odyssey, een brouwgerst dat
vooral geschikt is voor het maken van
whisky. Er wordt zonder ziektebestrijding gewerkt en het is dus puur natuur.
Rond augustus wordt het van het land
afgehaald (geoogst) door Arjen zelf met
een maaidorser, waarna het graan wordt
opgeschoond op het Deelerwoud. Arjen
heeft de machine die dat doet en die op
het landgoed
staat weer aan
de praat gekregen nadat
die
sinds
2007 stil had
gestaan. Deze
wordt dan nu
ook ingezet.
Het
graan
wordt dan 2
maanden opgeslagen;
kiemrust heet
dat. Vervolgens wordt
het
naar
vloermouterij Masterveld in Winterswijk
gebracht, waar het wordt gemout en dat

Whiskyliefhebbers
die nu al het water
in de mond loopt
bij het lezen van dit
verhaal
kunnen
zich al vanaf begin
augustus van dit
jaar inschrijven om
over een paar jaar whisky te kunnen
proeven vanuit het eerste vat. Ieder jaar
ontvangt men dan een klein proefflesje
om te ontwikkeling op de voet te kunnen
volgen. Inschrijven kan via de site van
De Tok (tokbarneveld.nl). Iedereen, ook
bedrijven zoals slijterijen, restaurants
e.d. kunnen ook aangeven de Hoenderlose whisky straks te willen afnemen.
Hoe gaaf is het dat een toevallig contact
tussen twee mensen uiteindelijk kan
uitvloeien in een nieuw streekproduct.
Men verwacht niet dat het heel erg groot
gaat worden; het moet goed te doen zijn
voor Arjen en Carl. Om ongeveer 225
liter whisky te kunnen maken heeft men
1000 kilo graan nodig en daar heeft men
de handen al aardig aan vol. Maar enthousiast zijn de mannen zeer zeker en je
weet maar nooit waar dat toe kan leiden.
Ze staan nu al te trappelen om de eerste
whiskyfles te kunnen ontkurken; de
kroon op prachtig mooi werk.

www.tokbarneveld.nl
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055-3782188
Komt uw kind ook
naar onze kinderopvang?
•
•
•
•
•
•

Speci
voor ki aal
nd
van 0-4 eren
jaar!
Samen
groot
worden

Buiten spelen, buiten slapen en gezond eten
Persoonlijke en huiselijke sfeer
Gebruik van handige Prokino app
Heel veel exibiliteit
`
Betrokken en ervaren medewerkers
Onze visie is: Spelend leren

De Imme biedt al meer dan 30 jaar kinderopvang
op diverse locaties verspreid in Apeldoorn:
Imme Zuid / locatie Ugchelen (óók Ugchelen Buiten!)
in Apeldoorn Zuid (vlakbij het Gelre Ziekenhuis)
Imme Osseveld Zuidbroek
Deventerstraat/Tussen de Eiken
Nieuw! Imme Apenstaart
Sprengenweg 126

De Imme
Kindercentra van Prokino

Kinderdagverblijf (KDV) | Peuterspeelzaal
055 - 355 19 27 | www.prokino.nl/apeldoorn | imme@prokino.nl

Schilders- en afwerkingsbedrijf

Krimweg 9b
7351 AS Hoenderloo

T: 055 - 356 35 60
M: 06 - 13 5555 07

www.sundermeijer.com
info@sundermeijer.com

Delenseweg 10, 6877 AE DEELEN

Er zijn nog wat
geslaagden bij gekomen.
Hierbij nu al de bij ons bekende toppers:
Milet Barten - Hans Berkhof (instructeur
EHBO) - Martin van den Brink (1e monteur) Sophie Bruil - Tom Heekelaar Isa van Hunen - Palmira Lupinu Demi Radstaat - Chantal Spelde (GZ psycholoog)- Charlotte Woensdregt Arjan Barten en Odie

Niet meer in het Hoenderlose straatbeeld
Een bekend beeld in ons dorp; Hennie op de bakfiets, Andy
erin of snuffelend ernaast en Hans die ook vaak meewandelde. Hennie was ontroerd door alle kaarten en berichten
van zoveel Hoenderloërs als blijk van medeleven, na het
plotseling overlijden van Hans op 10 mei. Zijn afwezigheid
werd een duidelijke reden dat ook zij en Andy zo snel
mogelijk bij Hans wilde zijn. Andy is op 9 juni ingeslapen
en Hennie is op 21 juni overleden.
Hennie heeft Het Park de Hoge Veluwe en Hoenderloo altijd in haar hart meegedragen en dat was ook precies de
reden dat ze na jarenlang dagelijks op en neer rijden, voor
een heerlijke wandeling vanuit Hoenderloo in het Park, in
ons dorp kwamen wonen. Hennie direct dolenthousiast en
Hans zei aanvankelijk dat hij het wilde proberen voor twee
jaren, maar ook hij beschouwde Hoenderloo binnen de
kortste keren als "zijn thuis"!
Namens Hennie, Hans en Andy dank voor alle mooie jaren,
fijne vriendschappen en alle blijk van medeleven!
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Hoenderloo vergrijst! (en hoe ......)
De afgelopen periode zijn er in ons dorp weer een aantal mensen een jaartje ouder geworden en hebben daarmee een kroonjaar
bereikt. Daar werd uiteraard aandacht aan besteed door de familie en de buurt. Dus hebben ze ook een plekje verworven in onze
dorpskrant. Op een ‘oude mensen pagina’ dan wel, maar toch. Gefeliciteerd allemaal en nog vele jaren erbij in goede gezondheid.
Edwin Wildschut werd op 22 mei maar liefst 50 jaar. Hij dacht
er aan te ontkomen dat het in de Plaggensteker vermeld ging
worden, maar ..... nee Edwin! Toch lekker niet! Deze medewerker van Recreatiepark ‘t Veluws Hof woont ook bij zijn werk
en heeft het daar al jaren bijzonder naar zijn zin!

Op 9 juli hing er weer een spandoek op de Plaggenstekersweg en nu voor Bep v.d. Brink. Deze enthousiaste
vrijwilligster werd 70 jaar en dat zie je toch echt niet aan
haar! Bep is in de bloei van haar leven en zo is ze een paar
maanden geleden ook begonnen met het bezorgen van de
Plaggensteker. HAJO is zooo blij met haar!

Op 2 juli hing er een spandoek voor een enthousiaste 65-jarige
motormuis. Wim v.d. Brink bereikte de leeftijd van 65. Is het hem
aan te zien? Wij zeggen niets! Wim werkt zo graag dat hij nog niet
gaat stoppen. Wim, je bent een voorbeeld voor velen! Blijf genieten
en hopelijk maken jullie nog vele veilige kilometers op de motor!

Op 18 juli werd Ira Gaartman in het zonnetje gezet aangezien ze 50
werd. Deze goedlachse Hoenderlose is altijd in voor gezelligheid en
een wijntje. Dan zit ze op de Speldermarkweg wel goed!
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Politienieuws
Mooier weer, meer mensen op straat, coronaregels versoepeld;
mogelijk redenen dat de politie vijf keer uitgerukt is om hulp te verlenen en vier meldingen werden gedaan van overlast van verwarde
personen. Ook stond op twee plaatsen de muziek te hard en werden de veroorzakers aangesproken.
Dit keer ook (weer) een melding van oplichting via het internet. Blijf alert en als u het enigszins niet
vertrouwd, doe dan geen zaken via het internet. Helaas werd er ingebroken in een voertuig en ook
in een bedrijf (daar werd gelukkig niets meegenomen) en kwam er een melding van een aanrijding en een verdachte situatie binnen. Ook de snelheid werd weer gecontroleerd wat een aantal
overtredingen opleverde. Al met al wat meer meldingen waar de politie bij nodig was, hetgeen we
natuurlijk graag doen.
Fijne dagen toegewenst als u op vakantie gaat, maar ook als u thuis blijft.
Met vriendelijke groet,

Maatschappelijk
werk in
Hoenderloo
Heeft u weleens het gevoel dat u er niet
meer uitkomt? Zit u even niet zo lekker
in uw vel en heeft even een luisterend oor
nodig? Loop even binnen bij mij, Ilona
Boom de maatschappelijk werker van
Stimenz. Dat kan tijdens het spreekuur of
bel naar 06-30146504, voor een afspraak
voor een persoonlijke gesprek. Dit is
kosteloos en geheel vrijblijvend. Naast
het spreekuur ben ik ook in de gelegenheid om bij u thuis langs te komen als
daar behoefte aan is.

Petra van Doorn
petra.van.doorn@politie.nl
twitter: polhurk
0900-8844

De maatschappelijk werker biedt informatie, advies en ondersteuning. Als u er
even niet meer uit komt, dan kan het
soms heel prettig zijn om met iemand in
gesprek te gaan. Bijvoorbeeld als vragen
over werk, financiën, wonen, relaties of
opvoeding u te veel worden. Schroom
dan niet om contact met mij op te nemen.
Ik denk graag met u mee en probeer uw
vraag zo goed mogelijk in kaart te brengen en aan te pakken.
Denk bijvoorbeeld aan de volgende
zaken:
- Uw financiële situatie (schulden, toeslagen, werkeloosheid, etc.).
- De dag invulling in de breedste zin van
het woord.
- Wegwijs maken rondom huisvesting,
voor jong en oud.
- Relaties en scheidingen.

- Het makkelijker maken van uw leefomstandigheden (huishoudelijke hulp, vervoer, ontmoeting etc.).
- U heeft ideeën c.q. vragen over gezamenlijke activiteiten.
- Vragen rondom de opvoeding van uw
kinderen.
- Mantelzorg ondersteuning.
- U heeft een dierbare verloren.
Omdat elke vraag en elke mens uniek is
ga ik samen met u op zoek naar op welke
manier u het beste uw vraag kunt
oplossen. Ik heb goed zicht op de
mogelijkheden en goed contact met
andere organisaties.
Ook jongeren mogen bellen, mailen of
appen als ze ergens niet uit komen of een
steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Denk hierbij aan het maken van een
financieel overzicht, een ingewikkelde

De foto van vorige
maand was gemaakt
op Krimweg 64. De
vier en de lantaarn
waren zichtbaar op
het huis waar Frank
Solleveld en Milou
Reurings een mooie toekomst proberen op te bouwen. Ze hebben al
immens veel verbouwd aan hun nieuwe stek en het is me toch mooi!
Voor de foto van deze maand hebben we een stenen uiltje gevonden. Een
fraai beeldje en misschien zijn er wel meerdere van in Hoenderloo, maar
deze staat in de buurt van veel bijen, waar vroeger gesport werd.
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Historisch Hoenderloo in Beeld

Naar aanleiding van de vorige juni aflevering hebben we meerdere waarderende
woorden ontvangen. Dat
mensen genieten van onze
publicaties en steeds weer
uitzien naar de volgende
zoekplaatjes.
Zoals een berichtje van
Marie Bruggeling - de
Geit dat haar oma met de
achternaam Runge, familie
was
van
een
Jongenshuis/Doorgangshuis medewerker met
dezelfde achternaam.
Dat gaan we eens haarfijn
uitzoeken en komen daar
bij een volgende uitgave
op terug.
Deze foto hiernaast uit
1933 is afkomstig van
Constance Iemhoff, die
overigens nog steeds van
de partij is.
Heel graag zouden we
meer namen willen ontvangen van de schoolfoto
uit 1933. Omdat hij zo
groot is staat de foto een
keertje anders. Zo kan hij
groter geplaatst worden.
Voor de scan met namen,
zie pagina 21. Voor de
duidelijkheid hebben we
die ook maar over de
lengte geplaatst.
Reacties zijn zeer van
harte welkom; het liefst
via Wim van Mourik.
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De vakanties zijn weer
begonnen en uiteraard
merken we dat in ons
dorp; we zijn een toeristisch dorp en in deze
maanden moeten sommige
bedrijven helemaal een
beetje spek op de botten
krijgen. Het is een stukje
drukker, maar ja ....
anderen willen ook graag
genieten van de omgeving
waarin wij altijd kunnen
wonen.
Doordat op dit moment de coronacijfers
helaas weer flink aan het stijgen zijn, zijn
er net als vorig jaar weer activiteiten
afgelast. Dit jaar ook geen braderie,
geen Zomerfeest hoewel het er even gunstig uit zag dat dit feest toch door zou
kunnen gaan. Helaas, de regels rond
corona zijn weer verscherpt en dus ........
weer een jaar zonder!
Vakantie wil niet zeggen dat we bij
Hoenderloo’s Belang stil zitten. Er zijn te
veel zaken die onze aandacht nodig
hebben, al is het voor ons ook vakantie.
Wellicht staat alles even op een iets lager

gemeente Ede en een aantal
leden van VHB hebben meerdere bijeenkomsten bijgewoond.
Online of fysiek. We houden het
scherp in de gaten.
Uiteraard hebben we contact
met de familie Vos over het terrein van het Jongenshuis. Als
men over het terrein wandelt is
wel duidelijk dat er op veel
plekken flink wordt opgeknapt.
pitje, maar helemaal stil zitten doen we
dus zeker niet.
Uiteraard zijn we bezig met Deelen. De
komst van 200 asielzoekers en 400 arbeidsmigranten houdt ons net als veel
mede-dorpelingen bezig. Niet alleen
maar negatief, maar dat er bij de
meesten zorgen zijn is wel duidelijk. Ook
voor de mensen die op Deelen moeten
komen te wonen; 600 mensen van zo’n
verschillende pluimage bij elkaar zetten
..... men hoeft echt geen deskundige te
zijn om te kunnen voorspellen dat daar
heibel van komt. We hebben over dit
onderwerp nauw contact met o.a.

Het nieuwe boek van Henri Peers over de
geschiedenis van Hoenderloo is inmiddels door velen aangeschaft. Ook via
onze vereniging en menigeen heeft
gebruik gemaakt van de actie om het
boek en daarbij het lidmaatschap van
VHB te bemachtigen. We hopen dat u het
boek mooi vindt en misschien ook weer
wat wijzer bent geworden wat betreft de
historie van ons mooie dorp.
We wensen u allen een heel fijne zomer
toe; thuis of elfders. Mocht u echt op
vakantie gaan, denk aan uw gezondheid
en graag ook gezond weer terug in
Hoenderloo!

Datum: ..................................
Vereniging Hoenderloo’s Belang
IBAN: NL73 RABO 0336 7382 18
Naam: ...........................................................................................................................
Voorletters: ...................................................................................................................
Adres : ...........................................................................................................................
Huisnummer : .............. Postcode
: ......................... Plaats: ..................................
Email : ...................................................................................................
Telefoonnummer : ..............................................................................
______________________________________________
ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging de vereniging Hoenderloo's Belang
toestemming om éénmaal per jaar een bedrag van € 5,00 af te schrijven van
Bankrekening (IBAN):……………………………….
Ten name van :
Handtekening:
Dit formulier kunt u in de brievenbus doen bij
Rob Spelde, Krimweg 11
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Openingstijden:
Maandag: 12.30-17.30
Dinsdag: Gesloten
Woensdag: 12.30-17.30
Donderdag: 12.30-17.30
Vrijdag: 12.30-17.30
Zaterdag: 9.00-16.00

Paalbergweg
14a, 7351 AG
Hoenderloo,
tel: 06 52277819
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Maandag: gesloten
Dinsdag: 08:30-13:00
Woensdag: 08:30-17:30
Donderdag: 12:00-20:00
Vrijdag: 08:30-17:30
Zaterdag: 08:00-13:00
Zondag: gesloten

Middenweg 17, 7351BA Hoenderloo, 0638201709

Tuin bijhouden
De Plaggenhut bij het losloopgebied van
De Hoge Veluwe is inmiddels een flinke
toeristische trekker. Het gebouw, dat
door een groep vrijwilligers is gebouwd
om als blikvanger langs het Hoenderlose
klompenpad, het Plaggenstekerspad, te
dienen, wordt inmiddels door velen
bekeken. Menigeen neemt ook even een
kijkje binnen en is onder de indruk.
De hut daar neer zetten is één ding, maar
dan moet het natuurlijk ook onderhouden
worden en die zorg nemen de vrijwilligers nog steeds op hun schouders. Aan
het gebouw zelf hoeft meestal niet zo
heel veel gedaan te worden, echter de
tuin vergt zeker in deze tijd van het jaar
nogal wat aandacht. Om het beeld zoals
het vroeger geweest moet zijn zo veel
mogelijk weer te geven is er een moestuin aangelegd en die moet natuurlijk
onderhouden worden.
Het vaste moment in de week dat de
mannen bijeen komen is op de maandagmorgen. Tenminste als het weer goed is.
Naast nuttig werk is het ook zeker gezellig om dat samen te doen. Zoals op de
foto, waar Arend, Hans en Jan een pittige
klus hebben om het vele onkruid te verwijderen. Maar zo samen kwam het helemaal goed.
De plaggenhut is overigens niet alleen
een plek waar toeristen graag even
uitrusten, een boterhammetje eten e.d.
Ook dorpelingen komen er en soms is het
een veilige haven! Uitleg: je zult maar
met de hond aan het wandelen zijn en er
komt ineens een hoosbui opzetten. Geen
paraplu bij de hand natuurlijk en dan zit
je in de plaggenhut echt heel lekker
droog. Bedankt mannen!

Oplossing
vorige maand

Nieuwe Plaggensteker Sudoku
Sudoku is een japans cijferspel dat we ook regelmatig in de Nieuwe
Plaggensteker zullen plaatsen. Een sudoku is een veld met 9 x 9 vakjes, dat
onderverdeeld is in 9 vakken. Ieder vak bevat dus 9 kleinere vakjes. Het is de
bedoeling dat:
* iedere rij (horizontaal) de getallen van 1 tot 9 bevat.
* iedere kolom (vertikaal) de getallen van 1 tot 9 bevat.
* ieder vakje de getallen van 1 tot 9 bevat.
Dit betekent dus dat op iedere rij en kolom maar 1 keer een bepaald getal
voorkomt. Door deze regels slim te combineren, kan iedereen deze puzzels
oplossen. Tip: vul eerst in met potlood.
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Paalbergweg 10
7351 AG Hoenderloo
Tel: 055-3782223
Mobiel: 06-22459152
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Deel 66

Door Sabine Bootsma
foto’s Richard v.d. Vegte

Bijzondere Rode Lijstsoorten op pleegakkers in Park
Dit jaar is het derde seizoen dat we in
Het Nationale Park De Hoge Veluwe
werken met zogenaamde pleegakkers,
die jaarlijks worden
ingezaaid met
akkerkruiden en gewassen die vroeger in deze
streken voorkwamen.
En met goed resultaat!
Er zijn bij controle dit
jaar wel 11 Rode Lijst
soorten ontdekt, waaronder korensla, viltkruid en dreps. Verder
is er onder andere echte korenbloem, echte
kamille, slofhak, valse
kamille, zilverhaver, kleine leeuwenbek
en smal streepzaad aangetroffen. Deze

of soms zelfs bijna verdwenen zijn, van
de akkers op de gehele Veluwe. Voor

die we al vele jaren inzaaiden met
akkerkruiden, omdat dit reguliere zaad
wereldwijd zijn herkomst kan hebben.
Dit zou als gevolg kunnen hebben dat er
zaad in de bodem zit wat weer ontkiemt,
en zich kruist met de juist gewenste
inheemse kruiden. Zaad uit onze eigen
streken is tegenwoordig namelijk praktisch niet te koop en wordt voor regulier
gebruik nauwelijks gebruikt.
Eerder werden er heel veel soorten
gezaaid, nu gaan we grondtransplantatie toepassen, waarbij grond inclusief
zaden wordt opgepakt en op een andere
akker neergelegd. Dit schijnt hele goede
resultaten te geven; iets waar we graag
mee experimenteren.
Ook hebben we dit jaar
nieuwe soorten ingezaaid.
Binnenkort gaan we
opnieuw het veld in
voor een inventarisatie,
we houden u via onze
website
www.hogeveluwe.nl
graag op de hoogte van
de ontwikkelingen.

korensla
soorten zijn in Nederland bijna uitgestorven, dankzij de pleegakkers wordt
de omgeving voor het bodemleven, de
insecten, vogels en zoogdieren weer
aantrekkelijk gemaakt.
Wat zijn pleegakkers?
Voor het Park houdt een pleegakker in,
dat er akkerkruidensoorten worden
ingezaaid die enorm bedreigd worden,

veel van de soorten die we inzaaien is
het spreekwoordelijk twee voor twaalf,
wat betekent dat als we niks doen, deze
soorten definitief zullen verdwijnen.
Praktisch betekent het dat we binnen het
Park op zoek moesten naar oude akkers
die vele jaren niet meer waren benut, in
verval geraakt of als wildweide hebben
gefunctioneerd. Voor deze zoektocht
gaven oude beheerkaarten van vele
jaren terug soms uitkomst. Er was wel
een belangrijke voorwaarde; het mochten in geen geval akkers zijn geweest
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AUTO VAN DE MAAND

Suzuki Swift 1.2 Smart Hybrid
Apple Carplay/Navigatie, Adaptive Cruise control, Parkeersensoren, Camera,
Radio/USB/Telefoon, LED verlichting,
Stoelverwarming, Lichtmetalen velgen, enz.
enz. 6400km!! Model 2021!!
Bj 11 - 2020

€ 16.750.-

Een greep uit ons aanbod:
Dacia Sandero 0.9TCe Naviagtie, Cruise, PDC
Zwart met.
Dacia Sandero 1.0Sce Navigatie, Parkeersensoren
Zwart met
Fiat 500 0.9 Twin Air Airco, Lm velgen enz.
Blauw met.
Ford Fiesta 1.25 Titanium 5 deurs Luxe uitv.
Zwart met
Ford Ka 1.2 Cool & Sound 59.000km Als nieuw!!
Grijs met.
Hyundai I-30 1.6 Automaat, Climatronic, Lm velgen Zwart
Hyundai Kona 1.0 Navigatie, Camera, Trekhaak enz. Blauw met.
Mazda MX-5 Cabrio Nieuwe Model Leer LED enz.
Rood met.
Nisaan Note 1.2 Cruise control, Lm velgen, Airco
Blauw
Nissan Qashqai 2.0 Leer, Panoramadak, Cruise cont. Bruin met.
Opel Combo Life 1.2 110pk Pers uitv. 800KM!!!
Blauw met.
Opel Corsa 1.2-16v Airco, Cruise control Lm velgen Wit
Opel Corsa 1.2 100pk Automaat 9300km!!
Zwart met.
Opel Corsa 1.2 100pk GS Line zeer luxe 1200km!!
Blauw met
Peugeot 108 1.2VTi 80pk 5 deurs luxe uitv.
Rood
Peugeot 206+ 1.4 75pk 5 deurs Airco enz.
Zwart
Peugeot 308 SW 156Pk Panoramadak, Lm velgen enz. Grijs met
Renault Captur 1.2TCe Automaat Navi enz. 77.000km Bruin met.
Seat Mii 1.0 Style Airco 44.000km
Zwart met.
Seat Ibiza Automaat 1.2TSi 105pkAirco, Lm velgen Grijs met.
Skoda Fabia 1.2TSi 5 deurs Airco, Zuinige auto
D. grijs met.
Skoda Yeti 1.4 122pk Afn Trekhaak, Lm velgen, PDC. Bruin
Suzuki Swift Hybrid Nieuwste Model luxe uitv.
Rood met.
VW Touran 1.4TSi 140pk Naviagtie, PDC v+a
Zilvergrijs met.
VW Touran 1.4TSi 140pk Freestyle Luxe uitv.
Champagne met.

2013
2017
2014
2011
2011
2011
2018
2018
2013
2009
2020
2014
2020
2020
2015
2010
2011
2015
2012
2010
2011
2012
2020
2008
2009

€ 6.750,€ 9.450,€ 6.450,€ 6.750,€ 4.950,€ 7.950,€ 16.950,€ 24.950,€ 6.750,€ 7.750,€ 25.950,€ 6.250,€ 18.750,€ 19.950,€ 7.850,€ 4.950,€ 7.950,€ 13.950,€ 6.450,€ 6.950,€ 5.850,€ 11.450,€ 16.750,€ 6.950,€ 8.450,-

WWW.GARAGEHOENDERLOO.NL

